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 رانی در انیارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفر

 
 

 سیدحسین موسوي
 عمرانی صالحمیابراه،  1

 مقصود فراستخواه،  2
3

  و  

 4یقیعفر توفج

   

هاي آمورش عالی را ها و کارکردنظام نوآوري اهمیت ارتباط دانشگاه با محیط و ضرورت مهندسی مجدد ساختار سازمانی، نقش :چکیده

.  استرانی ای دولتيها در دانشگاهنی توسعه دانشگاه کارآفريبراجامع و عملیاتی  یارائه مدلهدف پژوهش حاضر . دهدار میکید قرأمورد ت

 و گذاران جامعه آماري شامل سیاست.  استفاده شده است(SY-GTM)بنیاد سیستماتیک پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده

از . ن بخش صنعت و دانشجویان دکتري استالئوهاي علم و فناوري، مس پارك مراکزن مراکز کارآفرینی، رشد ونظر، مدیرا صاحبانادتاس

. ساختارمند گردآوري شدها از طریق مصاحبه نیمهداده.  کلیدي انتخاب شدندانععنوان مطله نفر ب20ي هدفمند تعداد گیرطریق روش نمونه

وسیله کدگذاري باز، محوري و انتخابی هها بداده. به دست آمدخبرگانمروروکنندگانمشارکتازبینیبها از دو روشاعتبار و روایی داده

  ودهـعمايـههـمقول. دـاي به دست آم مقوله هسته22بندي و در نهایت  مقوله عمده طبقه126ومی در قالب  گزاره مفه462. تحلیل شدند

اي هـ، زمین)دنـ شیـالمللنی ب،ینی به کارآفريرـ و رهبتـیری مدشیتعهد و گرا(از جمله  یعلّشرایطگانهششدر قالب ابعاد ايهسته

 يهاتیحما، صنعت  متعهدانه دانشگاه ومانیپ(گر ، مداخله)نانهی کارآفريگذارهی و سرمای مالتی و مقررات و حمانی قوانيریپذانعطاف(

و ) ینی کارآفريهاردوی کری هماهنگ،ینی کارآفریررسمی و غی رسميها آموزش،ینیآفر کارکردی با رویبرنامه درس(، راهبردها )یفراسازمان

و مدل پارادایمی داده شد ارتقاباالترانتزاعیبه سطح) انی دانشجويمندتیرضاي و  و اقتصادی اجتماعتوسعه، تیفی کنی و تضمبهبود(پیامدها 

. دشپژوهش ارائه 
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 مقدمه .1

بینی سرعت  پیش).Poutter, 2008(کنیم در عصر پیچیدگی، آشفتگی و تغییرات ناپیوسته زندگی می

 شودتوان گفت که بسیار بیشتر از چیزي است که امروزه تصور میتغییرات دشوار است ولی می

)Kirby, 2004; Word Bank, 2002.(هاي  یکی از مشخصههاي زندگی قطعاً دانش در تمامی عرصه نفوذ

هاي تولید دانش و فناوري هاي تولید کاال و خدمات با نظامنظام). Word Bank, 2002(عصر حاضر است 

زیستی و هاي نوآوري و در تعامل تنگاتنگ و ارگانیک با یکدیگر همیکپارچه شده است و در درون نظام

 هاي بر آیندآشکار است که پاسخ ما به این تحوالت تأثیر عمده). 1391توفیقی و نورشاهی، (کنند کاري میهم

طور روزافزونی هویژه آموزش عالی به که تغییر تنها عامل ثابت است، نقش آموزش و ب،در دنیایی. ملی ما دارد

 نـای .تـور اسـمحدانشگاه اتـاقدام هـهم و دارند کلیدي نقش هادانشگاه جدید جامعه در. دشومهم تلقی می

 و دـجدی ايـهفناوريکنترل  و دـتولی انـشار اصلیـک که تــاس یـقانخالّ نوآوران و دهـکننتـیترب اهـدانشگ

   ).1389عمران، صالحی(است  تغییرآفرین 

تا اواسط  این دهه . است تغییر کرده 1980 اساساً از دهه ،کنندها فعالیت میاي که در آن دانشگاهزمینه

سازي جدید کارانه دانش در حوزه جهانیدهنده محافظهعنصري سازنده و انتقالعنوان نقش سنتی دانشگاه به

مدرن انتقال از یک جامعه مدرن به پسا). Mok, 2005; Gumport, 2000(قرار گرفته است پرسش مورد 

 شها و کارکردهاي آموزد ساختار سازمانی، نقشاهمیت انطباق دانشگاه با محیط و ضرورت مهندسی مجد

عالی را مورد تأکید قرار داده است، تا دانشگاه بتواند در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور مشارکت کند 

)Aranha & Garcia, 2014; Etzkowitz  et al., 2012 .( 

ه در ـینه انتقال دانش، چها در زمهاي عمومی دانشگاهتوجهی بر سیاستکید قابلأشاهد ت ه اخیرـده

 محیط ،در دوران مدرن ).Gibb, 2012(توسعه است یافته و چه در اقتصادهاي درحالي توسعههااقتصاد

مفاهیمی . نداه عامالن جدیدي به سیستم وارد شدواست طور معناداري غنی شده اجتماعی دانشگاه به

اند و شدهوارد ها مدت و روزانه دانشگاه کوتاههاي فعالیتبهثر بودن ؤهمچون رقابت، تولید، کیفیت و م

ها  قرار گرفته است و دانشگاهپرسشعنوان مؤسسات مستقل مورد ها بهکارکردهاي درازمدت دانشگاه

). OECD, 2007 2013; Uyarra, 2010;  et al.,Garcia(اند معرض فشارهاي اقتصادي و سیاسی قرار گرفتهدر

  اجتماعی عبور کرده است، و ـ واسطه ارتباط با سطح توسعه اقتصاديهاي سنتی بههاي دانشگاه از مرزفعالیت

 ).Jarohnovich & Avotins, 2013( دهدهاي جدیدي را براي توسعه این فعل و انفعال بین یکدیگر گسترش میراه

تصادي و در باشد که از یک طرف در حال ایفاي نقش موتور اق وکار شاید کسباین فعل و انفعالترین مهم

 ).Talaba & Ten Thij, 2007(ت کننده دانش استرین مصرفهمان زمان مهم



  عمران، مقصود فراستخواه و جعفر توفیقی                                         حسین موسوي، ابراهیم صالحی

 

 

3

 و هادانشگاه غفلت، هاسال از در ابتدا این مفاهیم جدید براي عامالن دانشگاهی مشخص نبود اما پس

 و مهم مشکل یک عنوانبه باید هاآن علمی دانش و بازار نیازهاي بین اختالف که باورند این بر کنشگران آن

توسعه و بقاي دانشگاه بستگی دارد به ). Salamzadeh et al., 2011(شود  براي توسعه و بقا مطرح حیاتی

) عملکرد خارجی(و اثربخشی ) عملکرد داخلی(داند چگونه اصول کارآمدي میزانی که دانشگاه مایل است و می

اینرسی. خوبی در امور خود اجرا کندرا به
1

عنوان عامل کیفی امور دي را به کارآم که مشخصاً نظام دانشگاهی

، و )نمرات، تعداد دانشجویان، طول مدت تحصیل و غیره: هاي نسبیاستفاده از شاخص(کند تلقی می

) واسطه کاهش آمار بیکاريهاز طریق کمک به فرایند تحول بهینه جامعه ب(گیرد اثربخشی را در نظر نمی

شود اي جامعه و توانایی دانشگاه براي پاسخگویی به این نیازها مییازهاي توسعهاي بین نمنجر به ایجاد فاصله

)Singer, 1996 .(آموزش عالی بسیار  فاصله بین چیزي که باید جامعه دانش بداند و نظام حاضر ،در حال حاضر

 با ر رویاروییسسات آموزش عالی دؤتوان در عدم آمادگی مدلیل این فاصله را می). Ohara, 2007(زیاد است 

  .رو یافتهاي پیشهاي جامعه مدرن، نادیده گرفتن و عدم آمادگی براي تحولچالش

ریزي مراکز نوآوري، ، نظام نوآوري تالش کرد که از طریق ایجاد و برنامه90  دهه و اوایل80در طول دهه 

آموزش، بین  در ماعیو اجت علوم اقتصادي دروس گنجاندن هاي علم و فناوري و هاي تحقیق، پاركانجمن

 ).Lazzeroni & Piccaluga, 2003(دانشگاه و صنعت پل ارتباطی برقرار کنند 

بیستم با تعابیر مختلف در دانشگاه خبر  دوم قرن نیمه نظران از انقالب دوم علمی دربر این اساس صاحب

ون ووت. دادند
2
نوآورانه دانشگاه نوع یک )2000( 

3
لزلی و اسلوتر هک حالی در .کندمی معرفی را 

4
 اشاره )1997( 

تجارت دانشگاه به دارند
5 

علمی داريسرمایه و
6 

دیل و
7
انتقال فناوري دانشگاه به )1995( 

8
کالرك و کرد  اشاره

9 

سازمان کارآفرین یک مثابهبهرا  دانشگاه )1998(
10
آرنویتزبه نقل از  .بیان کرد 

11
 دانشگاه شرکتیمدل) 2000 (

12
 

نتزکی، وگمن و گرايکه سودآور هستند و تور
13
 صنعتی مشکالت حل و اوريـفن انتقال هک دادند توضیح )2002( 

____________________________________________________________________ 
 

1. Inertia 
2. Vught 
3. Innovative Universities 
4. Slaughter and Leslie 
5. Market Universities 
6. Academic Capitalism 
7. Dill 
8. Technology Transfer 
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10. Entrepreneur Organization 
11. Aronowitz 
12. Corporate University 
13. Tornatzky,Waugaman & Gray 
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اتزکویتز . (Salamzadeh et al., 2011)ی استدست یافتن یـدانشگاه روابط طریق از
 الگوي با ارائه )2004( 1

   .کرد مطرح دانشگاهی را سوم مارپیچی مأموریت

یونسکو
2

هاي نوین را اینگونه ، دانشگاهیکموبیستعالی براي قرن انداز جهانی آموزش در چشم) 2004 (

اي ـهتـور قابلیـمنظوزش عالی بهـی در آمـهاي کارآفرینارتـجایگاهی است که در آن مه: کندمی تعریف

هاي حلعنوان یکی از راهنگرش کارآفرینانه به. یابدآموختگان و براي تبدیل شدن به کارآفرینان توسعه میدانش

 ).Talaba & Ten Thij, 2007(ت ـهاي اقتصادي اسسازوکارها با پیچیدگی بسیار ن براي آمیختن دانشگاهممک

دهد که در آن دانشگاه استقالل حل روشی را براي توسعه اساسی دانشگاه ارائه میعنوان یک راهی بهـکارآفرین

ود را به ـو بنابراین وابستگی خ(ند ک را تعریف کرده و از وجود منابع مالی مختلف اطمینان حاصل میخود

ه ـهاي جدید دانشگاهی را طبق نیازهاي جامعه توسع و فعالیتواحدهاي آموزشی، )دهدش میـدولت کاه

هاي دانشگاه را براي پاسخگویی به تغییرات تضمین کند که ظرفیتدهد و تغییرات ساختاري ایجاد میمی

دانشگاه کارآفرین درنتیجه اهمیت روزافزون دانش در اقتصاد و توسعه  ظهور بنابراین. (Peterka, 2008)کند می

ها حامالن به صرفه نوآوري و همچنین انتقال دانش و فناوري به جامعه فناوري است و اینکه درواقع دانشگاه

ه کند، زیرا نشانی است از اینکه دانشگاایجاد دانشگاه کارآفرینانه به حفظ شهرت دانشگاه کمک می. هستند

اي که در آن واقع چگونه مسائل خاص محیطی را حل کند، به توسعه اقتصادي منطقهداند و میآماده است 

د و خود را با محیطی سازگار سازد که ند چگونه شرایط محیطی را تغییر دهداشده کمک کند و همچنین می

 ).Peterka & Salihovic, 2012(  در حال تغییر استدائماً

 شد گرفته کار به هاییدانشگاه توصیف اتزکویتز براي سوي از کارآفرین دانشگاه طالحاص ،1983سال  در

 .کردندمی استفاده درآمدها افزایش و منطقه هتوسع در مشارکت براي آنها علمی مختلف سازوکارهاي از که

ارتباط  به قادر که کارآفرین را معرفی کرد به نام دانشمند دانشمند، از جدیدي نوع یک تولد )1983( اتزکویتز

مطالعات طولی . کرد معرفی را مدرن کارآفرین دانشگاه مفهوم )1998( کالرك .بود نوآوري با پایه دانش

ها به الملل و توجه و ترغیب دانشگاهعطف مطرح شدن دانشگاه کارآفرین در جامعه علمی بینکالرك نقطه

  . این مدل سازمانی شد

 اتفاق آرا براي ولیی براي توضیح معنی این پدیده وجود دارد، ـف مختلفـات نظري تعاریـدر ادبی

 که ،هاییاین تعاریف شواهدي درباره برخی عناصر و ویژگی. استفاده کردن از یکی از آنها وجود ندارد

انی براي تغییرات ـ انطباق سازم،الـ، براي مثآورد فراهم می،کنندن را مشخص میـهاي کارآفری دانشگاه

، )Subotzky, 1999(ی ـ، تمایز نظارتی و مدیریت)Clark, 1998  et al.,Garcia ;2013 (  یـمحیط

____________________________________________________________________ 
 

1. Etzkowitz 
2. UNESCO 
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گ ـه یک فرهنـاي جدید که به توسعـه، فعالیت)Etzkowitz, 1998 (هاي جدید اعضاي آنهامسئولیت

ت در ـ شرک،)Kirby, 2004; Etzkowitz, 2004; Clark, 1998(ل دارد ـوح تمایـکارآفرینی در همه سط

یا ) Chrisman, et al., 1995; Ropke, 1998( هاي اقتصادي جدیدتـاد فعالیـه اقتصادي با ایجـسعتو

هاي نوآورانه دیگر ، فعالیت)Dill, 1998; Jacob, et al. 2010 & Hellsmark, 2003(تحقیقات سازي نتایج تجاري

 راهبردي، اوضاع رقابتی و هاي مدیریتیروشها، وريـاد، خدمات، فنـدیـوالت جـمحصرش ـگستد ـمانن

(Antoncic & Hisrich, 2001) .پذیرعنوان سازمانی انعطافتواند بهدانشگاه کارآفرین می بر اساس این عناصر، 

هاي مالی براي ل دارد و با تغییرات و مراقبت براي منابع اضافی کمکـکه با محیط اقتصادي و اجتماعی تعام

 ياسسهؤ منیفرآ دانشگاه کار.ف شودی تعر،یابدسازي انطباق میتجارياوري و ـتحقیق، تدریس، انتقال فن

کند ی مجادی اطراف اطی و مستمر با محکی نزديواسطه همکاره را بی و ملی رشد و توسعه محلادیاست که بن

)2013   et al., Garcia.( 

 گرفته نظر رآفرین درکا دانشگاه مورد در موجود متون در عطفینقطهعنوان به )1998(مطالعه کالرك 

 از دانشگاه مدرن که روي پاي خود ینوع«: است یک دانشگاه کارآفرین این  ازکالركتعریف  .شود می

 مدل کالرك. »ایستاده تا بر اساس شرایط خود در یک جهان بسیار پیچیده و بسیار نامطمئن متعادل شود

 محیط با اريـسازگ سمت به تحول مسیر در نشگاهدا که رسید نتیجه این نامید و به دانشگاه کارآفرین را خود

 توان  افزایشـ1: کندمی پیروي اساسی لفهؤم پنج از نـکارآفری اهـیک دانشگ به شدن لـتبدی و بیرونی

 اثربخش طورند بهبتوا که ايگونه به دانشگاه، رهبري و مدیریت نوین ابزارهاي کارگیريهب معنی  به:رهبري

 :ايتوسعه محیط  گسترشـ2 ؛باشد داشته تطابق دانشگاه علمی هسته با همچنین وکند  را اداره دانشگاه

 دانشگاه: دانشگاه درآمدهاي ساختن  متنوعـ3 ؛خود مرزهاي گسترش براي هادانشگاه از نیاز بسیاري به پاسخ

 و تحقیق :یعلم حیاتی منطقه سازي شبیهـ4 و باشد داشته مالی منابع مینأت براي ايهاي چندگانهراه باید

 با سنتی ارزشهاي که کند ایجاد فضایی بتواند یک دانشگاه که زمانی. است هادانشگاه اصلی تدریس هسته

 فرهنگ  پذیرش ـ5  وشد خواهد موفق دانشگاه شوند، آن ترکیب توسعه ظرفیت و مدیریتی هايتوانمندي

او مشخص . کندمی پیشنهاد کندمی ویقتش را تغییر به تمایل که ،ارزشی سیستم یک ایده این: کارآفرینانه

 مسیر 3. کند خط سیر را طی تبدیل سازمانی خود دنبال 5شدن باید این   کارآفرینبرايکرد که یک دانشگاه 

  . دیگر با عوامل غیررسمی در ارتباط هستند2اولی با عوامل رسمی و 
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  )et al., Garcia  2013(تعاریف اصلی دانشگاه کارآفرین : 1جدول 

 فیتعر سندهینو

 )1983 (تزیاتزکو
 تحت مطالعه و ورود قی مانند اختراعات، تحقی مالهاي کمکدی که منابع جدهاییدانشگاه

 .رندگیی را در نظر می خصوصيسسه تجارؤ مکی با يبه همکار

 )1995( زری و فرنسی هسمن،یکر
 ای ورزانفنان دانشگاه،  توسط استاددی جدي تجارهاي مشارکتجادی با اي تجاردانشگاه

 . استری درگانیدانشجو

 )1995 (لید

 از هی به سرمای دانشگاهقی تحقلی تبدي برای رسمهاي دانشگاه تالشي فناورانتقال

 يعنوان واحدها بهی رسمهايتالش.  استي تجارتی و فعالقی تحقجی نتاقیطر

 .اندشده فی تعري انتقال فناوري ارتقاي براقی دقتی با مسئولیسازمان

 )1998 (کالرك

 شی چگونه در تجارت پبداندجو است تا و به نوبه خود در جستن،ی دانشگاه کارآفرکی

 در مشخصه ی اساسجایی جابهکی بر ي آنکهجوودر جست. دنک يبرود و نوآور

 هايدانشگاه.  کار کندندهی آيدهنده برادی وضع نوکی به دنی رسبراي یسازمان

ثر در دوره خود ؤ مگرانیاستقامت که باز باياهد تا از دانشگاهنا در تالشنیکارآفر

 .هستند، باشند

 )1998 (روپکه

 ي سازمان تجارکیعنوان خود دانشگاه به:  دهدی معن3 تواندی منی دانشگاه کارآفرکی

 و تعامالت دانشگاه با ند؛ی درون تجارت وارد نماي دانشگاه خود را تا حديشود؛ اعضا

 .طیمح

 )1999(ی سابتزک

 استادان تیمسئولبا  کی نزدی دانشگاهـ ي تجارهاي توسط مشارکتنی کارآفردانشگاه

 در یتیری مدتی شخصکی و توسط ی مالی به منابع خارجی دسترسيتر برا دانشکده بزرگ

 .شودی مشخص ميزری و برنامهي رهبر،یاداره سازمان

 )2004(ی کرب
 سکی ر،یگروه  فرصت، کارِجادی و اصی تشخ ابتکار،یی توانانی کارآفرهايدانشگاه

 دارند را ها چالشرفتنیکردن و پذ

 )2004 (تزیاتزکو

 رونـی بيادنی به را ها و آندهدی را آموزش مانی که دانشگاه دانشجوی هنگامدرست

 بانی پشتيکه ساختارهااست  یعی محفظه رشد طبکی نیفرستد، دانشگاه کارآفریم

م ـ را فراهدـی جدي تجارهايتـ ابتکار در مشارکي را برانای استادان و دانشجويبرا

 .وستهی و پيآگاهانه، تجار: کندیم

  و هلس ماركستی لندکوجاکوب،

)2003( 

 ،ي بعدی آموزشهاي که دورهیرسوم (سازيي تجاري برمبنانی دانشگاه کارآفرکی

اختراعات،  (نندگیکازنی  و رفع) سازندی را ماي توسعههايتی و فعالايخدمات مشاوره

 .است)  و دانشجويازیصاحب امت

 )2008 (شاتوك
 تی داشتن ظرفنیز و طی محریی تغکی به ی از تطابق سازمانی بازتابسازييتجار

 . استیقی و تحقدی جدهايدهی در اي نوآوردی تولبراي هادانشگاه
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 به اروپایی، رويپیش نشگاهدا 5 از را خود تحقیق نمونه و داد گسترش را خود تحقیق) 2008( کالرك

 در توانمی را کارآفرین سازمان دانشگاه جدید ابعاد این نوع. داد افزایش دنیا سراسر در موفق پانزده دانشگاه

 پژوهش این در کالرك 1998 پژوهش اصلی هايلفهؤواقع م رد: تحولی هايلفهؤم) الف: کرد خالصه دسته دو

 مدل ارائه به المللیبین دانشگاه پانزده در اخیر نتایج تحقیق .گرفت رقرا نظر تجدید بازبینی و مورد نوین،

 :ممکن مالی  منابعـ1: ند ازاده عبارتشاصالح هايلفهؤم .شد منجر کارآفرین سازمان عنوان یکبه دانشگاه

 ویژهبه خصوصی هايمنابع سازمان دولتی، منابع شامل لفهؤاین م. دانشگاه از حمایت مالی منابع تمام شامل

  تقویتـ2 ؛دانشگاه درآمدهاي و شودحاصل می ايحرفه هايمشارکت از که منابعی و تجاري هايشرکت

 واقعدر مفهوم  این.کارآفرین است هايدانشگاه اصلی مسئله مختلف، سطوح بین توازن ایجاد: رهبري هسته

 دنبال به پشتکار و با عالقه هاشکدهدان آموزشی هايگروه .است کارآفرین دانشگاه سازمانی ساختار بیانگر

 که  استاین همچنین یکپارچگی دانشگاه و نگران دانشگاه مرکزي تأهی .هستند بیشتر استقالل به دستیابی

 به درواقع لفهؤم این :یافتهشگستر ايهـمحیط توسع ـ3 ؛شود کمک ترضعیف هايدانشکده هـب هـچگون

 به ویژههب هابخش این. نداشتند وجود طور واضحهب دانشگاه تیهاي سنمدل در که دارد اشاره هاییبخش

  کارآفرینی گرایش بهـ4  ودارند وجود مسائل اجتماعی بر کیدأت با ايرشتهافر اي ورشتهبین تحقیق مراکز شکل

 هپای بر ويـق هاي دانشگاه.دارند ويـق هايدانشکده ويـق هايدانشگاه: اـهدانشکده یـحیات هـمنطق در

 منابع انـآورندگفراهم ده وـدانشک ان،ـدانشجوی براي پویایی. دـانشده زيـریپایه نـکارآفری هايدانشکده

 به که اولیه تحقیق اصلی هايلفهؤم بر عالوه :دائمی تغییر حالت ایجاد و تغییر هايپویایی) ب. تـاس ذابـج

 شدندمی باعث که داد نشان را هاایده از ايمجموعه اخیر  تحقیق،شد بنديهدست تحولی هايلفهؤنام م

: از نداعبارت شوند،می معرفی پویایی عنوان با ها کهلفهؤم این .بگیرد قرار دائمی تغییر حالت دانشگاه در

   .موجود جمعی اراده دائمی و پویایی حرکت دوجانبه، پویایی حمایتگر پویایی

از دیدگاه پترکا
1

لفه ارزشی به همراه سیستمی ؤهار بخش اصلی و دو مدانشگاه کارآفرین از چ) 2011 (

 مرکز ـ1: ند ازااجزاي اصلی عبارت.  تشکیل شده استهاي ارزشیلفهؤارتباطی بین اجزاي اصلی و م

 مسئول کارهاي آموزشی و تحقیقاتی اصلی عنوانبههاي مختلف دانشگاه کارآفرینی دانشگاه که از بخش

 اقدامات ـ2و ساختار فراسازمانی دانشگاه یکپارچه تشکیل شده است؛ ) ...ها دانشکدهواحدهاي آموزشی، 

یابند و هدف آنها ینمود ماي دانشگاه رشتهمحور و میاناي دانشگاه که در مراکز تحقیقاتی و پروژهحاشیه

، اهـدانشگی ـهاي علم، توسعه و حفظ دارایی)تحقیقات کاربردي(اوري دانشگاه به جامعه تجاري ـانتقال دانش و فن

، )اي دانشگاهـهواحدبا همکاري دیگر (العمر هاي آموزشی مستمر یا یادگیري مادامدهی و اجراي برنامهانـسازم

 دانشجویان و ، کمک به توسعه شغلیآموختگاندانشهاي جذب مالی دانشگاه، توسعه ارتباطات با ک به فعالیتـکم

____________________________________________________________________ 
 

1. Petreka 



         ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران



 

8

تواند با محیط اطراف در ارتباط ه از طریق آنها دانشگاه میهایی است کسازماندهی و شرکت در تمامی فعالیت

چنانچه .  این امر در فرایند تغییر دانشگاه از اهمیت بسیاري برخوردار است:قوي) مشارکت( رهبري ـ3باشد؛ 

ریاست دانشگاه مفهوم دانشگاه کارآفرینان را نپذیرد، امکان تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرینانه بسیار 

از منابع مالی ( یافتن منابع مالی مختلف براي دانشگاه که به معنی استقالل مالی دانشگاه ـ4  وشودکم می

هاي ارزشی لفهؤم. شودنیاز مهمی براي ایجاد دانشگاه کارآفرینانه مطرح میعنوان پیشاست و به) دولتی

با : ناپذیر دانشگاه کارآفرینانه هستندپذیري و استقالل دانشگاه دو بخش جدایی مسئولیتـ1: د ازـناعبارت

. آورددست میهرا بهاي خویش رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محیط دانشگاه حق استقالل در انجام فعالیت

تحقیقاتی و (هاي راي پروژهـرفتار مسئوالنه دانشگاه به معناي اهمیت دادن آن به نیازهاي محیط و تمایل به اج

 فرهنگ یکپارچه کارآفرینانه نیازمند یکپارچگی ـ2. کنندشکالت محیطی کمک میاست که به حل م) آموزشی

) آمادگی براي خطر کردنابتکار، نوآوري و (  اجزاي دانشگاه حول محور ابعاد ارزشی کارآفرینیجانبه تمامهمه

   .است، و غیرمتمرکزسازي دانشگاه بر اساس تابعیت در واکنش به تغییرات محیطی است

گانه قرار توسعه یافت بر ایده مارپیچ سه) 2001  و2004( انشگاه کارآفرین که توسط اتزکویتزچهارچوب د

. کندیید میأ صنعت ت ـ دولت ـعنوان یکی از بردارهاي محرك روابط بین دانشگاهدارد و نوآوري را به

ي، وابستگی داخلی، گذارسرمایه: شود عنصر را شامل میپنج) 2004(چهارچوب دانشگاه کارآفرین اتزکویتز 

. کننده یکدیگر هستند داخلی و تکمیل این عناصر متصلهمه. سازيسازي و واکنشیاستقالل، ترکیبی

برد که کیفیت هر مرحله  یک دانشگاه به دانشگاه کارآفرین سه مرحله را نام میبراي تبدیل) 2004(اتزکویتز 

هاي محیطی  است ترتیب مراحل برحسب ویژگی براساس کیفیت مراحل قبلی است و البته ممکنمعموالً

سسه دانشگاهی دیدگاهی راهبردي براي خود اتخاذ کرده و توانایی تنظیم و ؤابتدایی مدر مرحله  :دشومعکوس 

ازي ـسی نقش فعالی را در تجاريـه دانشگاهـسسؤدر مرحله دوم م. کندهاي خود را کسب میتعیین اولویت

سسه ؤدر مرحله سوم، م کند و دانشجویان خود پیدا میداناتهاي اسالیتهاي فکري حاصل از فعدارایی

 اـفیدانشگاهی نقش پیشرویی را در بهبود محیط نوآوري محلی خود از طریق همکاري با صنعت و دولت ا

 .(Etzkowitz, 2012).کندمی

روسرمل
1

 تا 2000از سال رشد فزاینده تعداد مقاالت علمی در دانشگاه کارآفرین ) 2007( و همکاران 

 منديتالش ارزش 2005 تا 1981هاي هرشده در فاصلمنتش پژوهش 146 را گزارش کردند و با بررسی 2005

با بررسی ادبیات ساختار دانشگاه  .اندکارآفرین داشته  دانشگاههتحقیقاتی در زمینهاي ی جریان بازشناسبراي

  ؛ قابلیت تولید مرکز انتقال فناوريـ2 ؛ق دانشگاهی تحقیـ1: کارآفرین چهار زمینه اصلی را پیشنهاد کردند

____________________________________________________________________ 
 

1. Rothaermel 
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هاي داخلی و بندي با جنبههاي نوآور را این طبقه شبکه شامل یک بافت پیرامونیـ4  و ایجاد تجارت جدیدـ3

ل ــن را تشکیـریـاه کارآفـ عنصر که نماي دانشگچهاردرون این . خارجی دانشگاه در ارتباط و تعامل است

ر انتقال فناوري، ایجاد تجارت و بافت پیرامونی جدید ـقات دانشگاهی، قابلیت ایجاد دفتد، تحقیـدهنمی

اولین جزئی که . کنیم مشاهده میاند،هاي اساسی که با فعالیت کارآفرینی در ارتباطهاي نوآوري؛ جنبهشبکه

ون  که در در، ده مورد آندهدبا تحقیقات دانشگاه کارآفرین در ارتباط است دوازده مسئله کلیدي را نشان می

ها و ، انگیزهفرهنگ حاکم بر دانشگاه، وضعیت، مکان، هاي تشویقی در دانشگاهسیستم: د شاملسازمان قرار دار

ت ـ و هویات، نقشـها، تجربی، سیاستکارگزاران واسط در دانشگاهو  اعمال در دانشکده، عوامل میانجی

 ،سازمانی در ارتباط هستند دو مسئله کلیدي که با عوامل برون.، تجربه و فناوريشده براي دانشگاهتعریف

 در جز دوم، که با قابلیت ایجاد دفتر انتقال فناوري سروکار دارد،. هاي دولتی و شرایط صنعتی هستندسیاست

، سیستم ، کارکنانانادتها، ساختار، نقش اسهاي فناوري، سیستمروش: شود مسئله کلیدي شناسایی می8

تحقیق مسائل کلیدي مانند فناوري، باید یند ساخت شرکت جدید، ابراي فر. ل محیطیـه و عواماـدانشگ

 ،سرانجام بافتی محیطی. هاي تجارتی جدید، مخترعان، شبکه ارتباطی و شرایط خارجی را مشخص کردگروه

 دانشگاه در کند که با فعالیتاي از مسائل کلیدي را ایجاب می مجموعه،شود شبکه نوآوري می شاملکه

هاي علم و فناوري، مراکز رشد، مکان جغرافیایی  همچون شبکه نوآوري، پارك؛محیط بیرونی ارتباط دارد

  ).Rothaermel et al., 2007(آفرینان و عوامل دانشگاه نقش

از دیدگاه کربی
1

عنوان یک تولیدکننده دانش و هم یک دانشگاه کارآفرین نقش مهمی را هم به) 2006 (

انداز چشم یک با رقابتی محیطی نکارآفری دانشگاه یک کربی نظر از. کندکننده دانش بازي میمنتشر

 یک اصلی در نوان عناصرع را بهراهبرديلفه ؤم 8او . ها داردفعالیت تمام در شدن بهترین براي مشترك

  تشویق و حمایت،ـ 5 ؛ ارتباطـ4 ؛سازيه پیادـ3 ؛ مشارکتـ2 ؛ییدأ تـ1: کندمعرفی می کارآفرین دانشگاه

ها باید به ساخت دانشگاه کارآفرین این فعالیت.  ارتقاـ 8دهی و ن سازماـ7 ؛پاداش و شناختن رسمیت  به ـ6

 ذاتی طبیعت به زیادي حد تا کارآفرین سازمان به ارتقا در هادانشگاه زعم کربی عدم موفقیتبه. منتج شوند

 کارانهسازمانی محافظه فرهنگ  ومراتبیسلسله ساختار روابط، یماهیت غیرشخص جمله؛ از هاي بزرگسازمان

  .گرددجبران خسارت برمی نامناسب هايشها و روهشیو و قوانین به پایبندي و کنترل به نیاز

از دیدگاه پوتر
2

سسات ؤکه جامعه و منـ براي ای)1393پور، ییحیعمران و ی صالحبه نقل از ،2008( 

ها و آداب و رسوم گذشته دست بردارند و پذیراي نگرش و سود برسند باید از شیوهآموزش عالی به درآمد و 

 پوتر .تر است در دانشگاه باشند، چیزي که براي اقتصاد و جامعه امروزي بهتر و مناسبهاي کارآفرینانهدیدگاه

____________________________________________________________________ 
 

1. Kirby 
2. Poutter 
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 انتقال ـ2  و آموزش کارآفرینیـ1: کندسسات آموزش عالی دو شاخص عمده معرفی میؤبراي کارآفرینی م

هاي نوین و ی به رویکردنیآموزش کارآفردر شاخص ). سازي پژوهشتجاري(دانش از دانشگاه به شرکت 

ان ـها و کارآفرینتـوردي شرکـ ارائه تجارب مـ2 ؛وکارهاي کسب ارائه طرحـ1: کندمتنوع آموزش اشاره می

هاي دانشجویان کیل اجتماعات و شبکه تشـ4 ؛صورت واقعی و مجازيهوکارهاي دانشجویی ب ایجاد کسبـ3

ط ـک و متوسـاي کوچـهاوره به بنگاهــ ارائه خدمات مش ـ6 ؛فردي آموزش فنون ارتباطات بین ـ5 ؛کارآفرین

  ، کارآفرینیکارشناسی ارشد و کارشناسی مدارج تخصصی  ـ8 ؛ی دانشگاهینیکارآفر آموزش وسیع ـ7

  ،یـنیکارآفران ـی براي مربیـهای برگزاري دورهـ9 ؛سسات بیرونیؤمراکز کارآفرینی با مشارکت م ایجاد  ـ8

 انتقال از آموزش سنتی متمرکز ـ12 ؛ايرشتههاي میان توجه به برنامهـ11 ؛ راه دورهاي آموزش از برنامهـ10

ر در هایی براي کا فراهم کردن فرصتـ13  وکننده کارآفرینی رشدمحوهاي تحریکوکار به دورهکسببر مدیریت 

انتقال دانش از دانشگاه به در شاخص . ايهاي مشاورهان از طریق انتصاب و پروژهیها براي دانشجوشرکت

فروش مجوز اختراع و مالکیت ( مجوز دادن ـ1: کندي اقتصادي رویکردهاي عملیاتی را معرفی میهابنگاه

 ایجاد مراکز ـ3 ؛)اهـده در دانشگـشسبی بر دانش کـهاي جدید مبتنایجاد شرکت(ها  زایشـ2 ؛)شرکتفکري به 

ـاههـخانگرم ـ 6 ؛اوريـ و فنمـاي علـه پاركـ 5 ؛اوريـاي فنـه واسطهـ4 ؛اوريـفن
1
ت و نظارت ـ حمایـ7 ؛

 انتصاب ـ10 ؛ پژوهش مشارکتیـ9 ، قراردادهاي پژوهشی و مشاوره ـ8 ، کارآفرینآموختگاندانشان و ـدانشجوی

گذاري  سرمایهـ12 ؛هاي پویا براي کارکنان دانشگاهی آموزش و برنامهـ11 ؛قتصاديهاي ادانشجو در بنگاه

هاي ها و انگیزه مشوقـ14 ؛هاي غیررسمی براي ارتباطات فرامرزي ایجاد فضا و شبکهـ13 ؛آمیزمخاطره

  .پذیر براي تعامل دانشگاه و صنعت مقررات انعطافـ15  و)پاداش و امتیاز(مناسب 

فیلپات
2

هاي اساسی بررسی چالش: دانشگاه کارآفرین«در پژوهشی تحت عنوان ) 2011(همکاران  و 

آل  نشان دادند که چگونه دانشگاه کارآفرین ایده»هاي جامع ایرلنددانشگاهی با مطالعه موردي یکی از دانشگاه

هاي نرم  و فعالیت دانشگاه روش پایین به باالانادتدر این پژوهش اس. گیرددر درون دانشگاه جامع جا می

هاي سخت در کنار فعالیت...) ها و مشاوره غیررسمی وهاي تحقیقاتی، کنفرانستحقیقات و انتشارات، قرارداد(

آل در توسعه دانشگاه کارآفرین ایده...) تشکیل شرکت، مالکیت معنوي و حق انحصاري، پروانه کسب و(

  . کننده دانستندتعیین

ها و گارسیاآران
3

در طراحی ابعاد فرامدل دانشگاه کارآفرین با بررسی و تحلیل چهار نظریه ) 2014 (

این ابعاد که . هاي برزیل گزارش کردندالمللی ابعاد متا مدل را براي دانشگاهساختار دانشگاه و مرور ادبیات بین

____________________________________________________________________ 
 

 ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»انکوباتور«واژه براي برابرنهاد فارسی  .1

2. Philpott 
3. Aranha & Garcia 
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 متعهد، تولید راهبرديانداز کارآفرینی، رهبري چشم:  شامل،انددست آمدهه با استفاده از روش توصیفی و مروري ب

  . اي و فرهنگ کارآفرینیداري دانش نوآور، توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي منطقهدانش نوآور، سرمایه

گررو و اوربانو
1

ترین  مهم»توسعه یک دانشگاه کارآفرین با هدف شناسایی« عنوان در پژوهشی با) 2010 (

 دانشگاه دولتی اسپانیا از مناطق مختلف کاتالونیا، گالیسیا و 50عوامل الگوي توسعه دانشگاه کارآفرین در بین 

انتقال دانش، ارتقاي (انداز دانشگاهی موریت و چشمأم: هاي اصلی دانشگاه شاملآندالونیا نشان دادند که سازه

ش کارآفرینی به زآمو: رسمی(، عوامل محیطی )ايیک فرهنگ کارآفرینی، توسعه اجتماعی و ناحیه

هاي پاداش مناسب؛ نگرش و تمسسی: و کارکنان دانشگاهی؛ پارك علم و فناوري و غیررسمیدانشجویان 

  . هستند) منابع و توانمندي(و عوامل درونی ) گرایش دانشجویان و کارکنان به سمت کارآفرینی

محور و مالکیت عنوان عامل مهم جامعه دانشهدر بررسی دانشگاه کارآفرین ب) 2011، 2008 (2پترکا

ي دانشگاه بر اساس رویکرد سیستمی مدل دانشگاه کارآفرین استروسمایرفکر
3

 دانشگاه دولتی کرواسی را ارائه 

 به همراه سیستمی ارتباطی بین اجزاي اصلی و ،لفه ارزشیؤش اصلی و دو مـاین مدل از چهار بخ. ردـک

 از لـمتشکگاه ـینی دانش مرکز کارآفرـ1: ند ازااجزاي اصلی عبارت. تشکیل شده است هاي ارزشیلفهؤم

، واحدهاي آموزشی(هاي مختلف دانشگاه که مسئول کارهاي آموزشی و تحقیقاتی اصلی هستند بخش

 در مراکز تحقیقاتی واقعاي دانشگاه  اقدامات حاشیهـ2؛ ختار فراسازمانی دانشگاه یکپارچه، و سا...)ها دانشکده

 یافتن منابع مالی مختلف براي دانشگاه به معنی ـ4قوي؛ ) یمشارکت( رهبري ـ3اي رشتهمحور و میانو پروژه

دو عنوان بهپذیري و استقالل دانشگاه  مسئولیتـ1: ند ازاهاي ارزشی عبارتلفهؤم. استقالل مالی دانشگاه

 فرهنگ یکپارچه کارآفرینانه نیازمند یکپارچگی زیاد تمامی اجزاي ـ2ناپذیر دانشگاه کارآفرینانه؛ بخش جدایی

سسه علم و ؤمو ) ابتکار، نوآوري و آمادگی براي خطر کردن(انشگاه حول محور ابعاد ارزشی کارآفرینی د

یتيآ اميفناور
4

، به نقل از گراهام2014 (
5

سازگانبوم عملکرد ی در بررس)2014، 
6

 ارتباط نی دانشگاه کارآفر

  . دانندی منیکارآفر را جز عوامل مهم دانشگاه یشی زايها شرکت،یبا صنعت، فرهنگ سازمان

هاي  بودن دانشگاهنی در کارآفررگذاریهاي تأث شاخصنییتع« با عنوان یقی در تحق)1392(مهدوي مزده و همکاران 

دست ه  بنی دانشگاه کارآفریهاي اصلعنوان شاخص عامل را به10 منظر نیها از ابندي دانشگاه و رتبهرانی ایلتدو

 اعضاي یی آشنازات،یتجه امکانات و ،یتیریباط با صنعت و نهادهاي تجاري و مدارت: ها شامل شاخصنیا. آوردند

____________________________________________________________________ 
 

1. Guerrero & Urbano 
2. Peterka 
3. Strossmayer 

4. Institute of Science and Technology MIT 
5. Graham 

  ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»اکوسیستم«واژه براي  برابرنهاد فارسی .6
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 آن، هئ و نحوه ارایهاي مرتبط، محتواي دروس دانشگاه و دورهینی کارآفریهاي آموزش دوره،ینی با کارآفریعلمتأیه

  . استآموختگان جامعه دانشتی فعال،ینی کارآفریجی و ترویهاي علمشی هما،ینی مرتبط با کارآفراتینشر

) دانشگاهاي تهران(کارآفرین  هايدانشگاه استقرار بر مؤثر عوامل در بررسی) 1388 ( و همکارانصفرزاده

عوامل احیاي سازمانی  میان در و دانشگاهی یندهايافر دانشگاه، داخلی عوامل در میان که گزارش کردند

 علمی و پویا محیط یک ایجاد دانشگاه، بنیادي و اساسی میان تغییرات در و خشبتحول رهبري اعمال

   .دارند کارآفرین هايدانشگاه استقرار و گیريشکل در را تأثیر بیشترین

 الگوي چهارچوب در کارآفرین دانشگاه کالن تحلیل«در تحقیقی با عنوان ) 1392(راد فاتح منصوریان و

یا رفتاري،  محتوایی عوامل یشاخگسه مفهومی دانشگاه مدل این موفقیت عوامل و بررسی شاخگیسه

ان ـساختار غیررسمی و نامتمرکز، کارکن: عوامل ساختاري شامل. گزارش کردندرا اي زمینه و ساختاري

هاي کارآفرینانه مدیریت و تسهیم دانش، متولی طرح: محتوایی  عوامل؛ گروهی، نظام انگیرشمحور، کارِدانش

محور، محور و ارزشاي شامل زمینه دانشدر نهایت عوامل زمینه ؛ وهاي کارآفرینیو حمایت از طرح و پژوهش

 نی دانشگاه کارآفريهالفهؤ نشان داد میقی در تحق)1385( يمراد و حسنریپور ظهی تق.قوانین حمایتی بود

  . استامدی و توسعه و پیابیداد، ارز برونند،یاداد، فر دروننه،ی اهداف، زم،ي نظری مبانرساخت،یز: شامل

، طرح جامع توسعه کارآفرینی در سطح چندین 1379ساله سوم از سال ایران با شروع برنامه پنجدر 

ی ـا مراکز کارآفرینـهوزارتخانه از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آغاز شد و بر این اساس در دانشگاه

ه ـاي به دانشجویان خدمات ارائی و مشاورهـی، ترویجـی، پژوهشـاي آموزشـهاند و در زمینهاندازي شدهراه

سازي براي اهمیت مقوله کارآفرینی در مسیر نیل به اقتصاد، دانش و زمینهو ا توجه به ضرورت ب. دکننمی

ساله نظام، برنامه پنجم توسعه کشور و بیستانداز اجرایی شدن تکالیف اسناد فرادستی از قبیل سند چشم

 21 و 48بر این اساس به استناد مواد  .فرینی کشور تصویب شدنقشه جامع علمی کشور، نقشه توسعه کارآ

 بر توسعه با هدف تأکید اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي

ها و مراکز آموزش منظور افزایش کارآمدي دانشجویان در دانشگاهفرینی و در جهت اشاعه کارآفرینی بهآکار

بیشتر هاي آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچهیق تحول در برنامه و شیوهعالی از طر

 و در  شد تدوین)کاراد(هاي کشور نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاهدانشگاهیان در توسعه کشور، آیین

  ).1389کاراد، (اجرا گذاشته شده است هاي کشور به دانشگاه

بنیان و دانشگاه گیري نظام نوآوري و صنعت دانشگذاري و شکلور نیز مستلزم پایهتوسعه پایدار کش

زیستی و همکاري متقابل میان حوزه صنعت و نظام کارآفرین است و این امر منوط به رابطه مبتنی بر هم

آفرینی و کید اسناد فرادستی بر مقوله کارأبا وجود ت). 1391توفیقی و نوشاهی، ( علمی و آموزش عالی است

هاي ایرانی در حد نقش آموزش عالی در نظام نوآوري ملی و توسعه اجتماعی و اقتصادي، فعالیت دانشگاه
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 فناوري و  علم وپارك 36در حال حاضر . هاي علم و فناوري و مراکز رشد محدود شده استتشکیل پارك

. دهندمالن دانشگاهی را ارائه نمیاند که خروجی مورد انتظار سیاستگذاران و عاسیس شدهأ مرکز رشد ت120

بان جهانی  هاي سازمان دیده هاي کالن کارآفرینی حسب شاخص ن کشور در عرصه سیاسترتبه بسیار پایی

دار بین اهداف نهایی  کارآفرینی، عدم تعامل و اعتماد بین صنعت و دانشگاه، فقدان ارتباط منطقی و معنی

یند معیوب و مفقود تبدیل اها و استعدادپروري، فر  کشف خالقیتدانشگاه با فرهنگ نوآوري، فقدان مدیریت

ریزان و  طور کلی فقدان انسجام نظري در موضوع کارآفرینی نزد سیاستگذاران، برنامههدانش به ثروت و ب

  .)1389کاراد،  (مسئولین اجرایی از مسائل مهم این حوزه هستند

 ه باید بر کاربرد دانش جدید یعنی نوآوري تمرکز کند دست یافتن به یک دانشگاه کارآفرین، دانشگابراي

)Talaba & Ten Thij, 2007.(گرا و هاي آموزشی و پژوهشی آن ماموریتریزي و فعالیت دانشگاهی که برنامه

توفیقی ( شودمعطوف به اثربخشی در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی باشد، دانشگاه کارآفرین نامیده می

انشجویان آموزش یونسکو معتقد است دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که باید به د). 1391و نورشاهی، 

اي ایجاد کند، در سطح دانشگاه و جامعه فرهنگ کارآفرینی را ، در دانشگاه ساختار کارآفرینانهکارآفرینانه بدهد

اي ایجاد اي کارآفرینانههعلمی،کارکنان و دانشجویان نگرش و توسعه دهد و در بین اعضاي هیأتکندایجاد 

 ). 1384کردنائیچ، (هاي کارآفرینی را در آنها پرورش دهد  مهارت وکرده

 کردی نوع دانشگاه با رونی ايهاها و شاخصیژگی وی به بررسنی دانشگاه کارآفر زمینهها درپژوهش

گیري دانشگاه عوامل شکلهمچنین مطالعات قبلی به بررسی بخشی از . اند پرداختهی و کماسنادي ـ یفیتوص

 ءگري جامع جز دانشگاهی با نقش تبیینسازگانبوم الگویی مبتنی بر ، خألبنابراین. دزپردامیکارآفرین 

شود که از  اصلی پژوهش این گونه مطرح میپرسشبر این اساس . مسایل اساسی نظام آموزش عالی است

 هاي دولتی ایران چگونه است؟رین در دانشگاهن کلیدي مدل مطلوب توسعه دانشگاه کارآفادیدگاه مطلع

  

  شناسی پژوهشروش .2

در این . شودبندي میهاي موردنظر در گروه تحقیق کیفی طبقهاین پژوهش از نظر چگونگی گردآوري داده

بنیادپژوهش با هدف اکتشاف مدل، از روش تحقیق نظریه داده
1

ام سیستماتیکتیاز نوع طرح جی) برپایه (
2
 

نیو کورباشتراوس 
3

مند  مرحلهندی فراتی کار، شفافروشبر دقت این طرح . استفاده شده است) 1998( 

 مدل کی کار در قالب داشتن سهی مقاتی و قابلی مشخصيا مقولهيهاها به خوشه دادهعی و توزيکدگذار

____________________________________________________________________ 
 

1. Grounded Theory 
2. SY-GTM 
3. Strauss & Corbin 
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 در اًـتیا نهاـهداده. دـکنی مدای پيترشی بتی اهمروش کیستماتیام سیتیج در.  دارنددی تأکیـمیپارادا

. انجامندی مشدهتعیین شی ازپیمی پارادايد و به الگوـشونیه مـ خالصیـ ثابتاًـبی تقريورـمقوالت مح

 بر خود امور واقع در جهان مقوالت نیافتاد و ای اتفاق ميا مقولهی و مهندسییگراتینی عی نوع،جهیدرنت

 انادتن کلیدي اساهاي مطلعري پژوهش شامل گروه جامعه آما.)1395فراستخواه،  (انداخت هی سایاجتماع

ی؛ مدیران مراکز  دولتيهادانشگاهدر حوزه نظام آموزش عالی و کارآفرینی  يتجربه کارداراي تخصص علمی و 

ن و مدیران بخش صنعت، دانشجویان ی، مسئوال دولتيهادانشگاههاي علم و فناوري کارآفرینی، رشد و پارك

گیري هدفمند است، چرا که در پژوهش حاضر، الزم بود با افراد روش نمونه. استی دکتري رشته آموزش عال

 کافی ب و نسبتاًـات مناسـه داراي اطالعـی و مطالعـبان که در زمینه موضوع مورد بررسمطلع یا دروازه

اس که  تمي اطالعات محقق با افرادي گردآوري برا،يریگ نوع نمونهنیبر اساس ا. حاصل شد، تماس هستند

 این .دودن بی اطالعات و شناخت مناسب و کافي از آن داراییها جنبهای ی موضوع تحت بررسهـنیدر زم

گیري و گردآوري نمونه). 1389فراستخواه، (شوند رسانان بر اساس اهداف خاص تحقیق انتخاب میاطالع

اشباع نظري  و اکتشاف بهاطالعات در بخش کیفی تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل
1

.  رسید

 گری به همديابا افراد مطلع به اندازه هاها و مصاحبه که پاسخرسید جهی نتنیمحقق به ا  کهبی ترتنیبه ا

 . در آنها وجود ندارديدی جديهاشده و دادهمنجر ها  مصاحبهایها  شدن پاسخيشباهت دارند که به تکرار

ن کلیدي ا نفر از مطلع20در این پژوهش با  .کشیدو دست از مصاحبه  دانست یها را کافتعداد مصاحبه

 انهاي علم و فناوري، مطلعگذار، مدیران مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پاركنظر و سیاست صاحبانادتاس(

  . مصاحبه انجام شد) بخش صنعت و دانشجویان دکتري رشته آموزش عالی

ساختمند، هاي اکتشافی نیمهسازي شامل مصاحبهسویه روش سهبراي گردآوري اطالعات در بخش کیفی از

هاي اکتشافی در مصاحبه. لی استفاده شدلمالبرداري، بررسی اسناد و متون علمی و بررسی تجارب بینیادداشت

 هاي که به صورت،شوندگانی تهیه شده در اختیار مصاحبهپیش اولیه و از هايپرسشاي از ساختمند، مجموعهنیمه

اي با امر کارآفرینی آموزش عالی هستند، قرار گرفت و سپس ها و تماس نظري، عملی و حرفهمختلف، داراي تجربه

  . دشها اخذ هاي الزم، مصاحبهبا هماهنگی

گذاري ریه به بررسی و کدنظاین تحلیل در . هاي کیفی از طریق روش نظریه برپایه انجام شدتحلیل داده

 ها دره استنباطئآمده براي ارادستگیري دانش بهکارها و کارکردهاي آن و سپس به تعیین ویژگیبرايمواد 

هاهاي ثابت دادهاي نظریه برپایه از طریق روش تحلیل مقایسهتحلیل داده. کل مطالعه است
2

. گیردمی  صورت

شود ها اطالق میاوتها و تفها بر حسب شباهتهاي متفاوت دادهاي ثابت به تحلیل تطبیقی بخشروش مقایسه

____________________________________________________________________ 
 

1. Theoretical Saturation 

2. Constant Comparative Data Analysis 



  عمران، مقصود فراستخواه و جعفر توفیقی                                         حسین موسوي، ابراهیم صالحی

 

 

15

در  مزهار نی و ایافتها اختصاص  مختلف دادهيها مناسب به بخشي ابتدا رمزهاوه،ی شنیدر ا). 1390پور، محمد(

 نی ابعاد متفاوت اباره دردنیشی سپس با اند.شودی مدهینامباز  يار رمزگذندی فرانی ا.شد يبندها دستهقالب مقوله

ها، با يرمزگذار نی اانی به ذکر است که در جرالزم .شداقدام ي  محوري آنها به رمزگذارانی ميوندهای پافتنیها و مقوله

 الگوي توسعه ها در مورد دادهيها، به گردآورشده از دل دادهداری پدمیو با توجه به مفاهي  نظريریگ از نمونهاستفاده

 ینشی گزيسرانجام، با رمزگذار. شودفراهم  حاصل عوامل از يتریغن ری تصواه کارآفرین پرداخته شد تاـدانشگ

توسعه دانشگاه کارآفرین با توجه به الگوي پارادایمی  مدل ت،یها در نهاندی فرانی ای و با طشد شیا پاالـهمقوله

 پس از تهیه و . شدداریپد) پیامدها و و راهبردها محوريپدیده گر،مداخله اي،زمینه علّی، شرایط(اي مقولهشش

 روش دو از پژوهش حاضر در که دارد وجود بنیادنظریه داده در اعتبارسنجی براي مختلفی هايلگو، روشتدوین ا

 دریافت پس از و استفاده )متخصصان آموزش عالی( کنندهتغیر شرک خبرگان مرور و کنندگانمشارکت بازبینی

جدول . شد ییدأارائه و ت نهایی مدل و نجاما الزم ویرایش مشاور و راهنما استادان با الزم و مشاوره اصالحی نظرهاي

  .دهد می نمایش را هامصاحبه در کننده شرکت ن کلیديمطلعا  مشخصات2
 

  مصاحبه در کنندهشرکت کلیدي ناشناختی مطلعجمعیت مشخصات: 2جدول 

ف
دی

ر
  

  جنسیت  مرتبه علمی  رشته تحصیلی  مطلع کلیدي

  مرد  استاد  فیزیک  سس و تجربه ریاست دانشگاهؤسیاستگذار، م  1

  مرد  استاد  فیزیک  معاونت سابق وزارت علوم و نماینده اسبق مجلس  2

  مرد  استاد  ریزي شهريبرنامه  ریاست دانشگاه   3

  مرد  دانشیار  اکولوژي  ریاست دانشگاه   4

  زن  استادیار  معارف اسالمی  سازمان میراث فرهنگیمشاور اسبق کمیته بانوان و اشتغال، مدیر کل   5

  مرد  استادیار  مدیریت آموزش عالی  نظرتاد صاحباس  6

  مرذ  دانشیار  مدیریت آموزشی  نظر و معاونت دانشگاهاستاد صاحب  7

  مرد  دانشیار  هامدیریت سیستم  نظراستاد صاحب  8

  مرد  استادیار  مهندسی مخابرات  مدیر مرکز رشد دانشگاه  9

  زن  استادیار  بیوتکنولوژي  مدیر مرکز رشد دانشگاه  10

  مرد  دانشیار  مدیریت  رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه  11

 مرد  دانشیار  مهندسی شیمی    صنعتی وهاي علمی دفتر همکاريمدیر   12

 مرد  استاد  ژيرمهندسی متالو  رئیس پارك علم و فناوري دانشگاه  13

 مرد  استادیار  فناوري اطالعات  رئیس پارك علم و فناوري دانشگاه  14

 مرد  يدکتر  مهندسی صنایع  یزي شرکت صنعتیمعاونت برنامه ر  15

 مرد  کارشناسی ارشد  مهندسی برق  مدیر بخش کیفیت شرکت صنعتی  16

  زن  دانشجوي دکتري  ریزي توسعه آموزش عالیبرنامه  دانشجوي دکتري مرحله پژوهشی  17

  زن  دانشجوي دکتري  ریزي توسعه آموزش عالیبرنامه  دانشجوي دکتري مرحله پژوهشی  18

  مرد  دانشجوي دکتري  ریزي توسعه آموزش عالیبرنامه  انشجوي دکتري مرحله پژوهشید  19

  مرد  دانشجوي دکتري  مدیریت آموزش عالی  دانشجوي دکتري مرحله پژوهشی  20
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  هاي پژوهشیافته .3

. دست آمدهلی بلالمبرداري، بررسی اسناد و تجارب بینیادداشت ه،ـمصاحب طریق منابع اي پژوهش ازـهداده

 هاياز داده توده بزرگی مندنظام بررسی منظوربه آن، از تبدیل و پس متنی هايداده شده به گردآورييهاداده

 مرحله اولیه، در. انجام شد کدگذاري باز کامل دقت با ابتدا، در. ا پرداخته شدآنه بنديمقوله و به واحدسازي

 ممکن جاي تا نظر بود کهمد هاییمقوله ها،اب مقولهانتخ در. قرار گرفت مقوله یک در شدهاستخراج مفهوم هر

 در و بوده منطبق مفاهیم با که هایی گزینش شدندمنظور، مقوله همین  به؛کند پر را مفاهیم مفهومی فضاي

 به مفهوم 462 ، با کدگذاري مرحله اول درها با بررسی داده .دکرمی اشباع را بیشتري مفهومی فضاي ضمن

مشابه و  هايمقوله و مفاهیم م،دو مرحله در باز، کدگذاري عملیات مرحله اولیه انجام از بعد. آمد دست

 و دارترینامعن بر تکیه با ترتیب، بدین. ادغام شد یکدیگر در هاداده ثابت ايطریق تحلیل مقایسه از مشترك

 این  در.انجام شد هاداده از زیادي میزان دادن تقلیل و کردن غربال اولیه هايو مقوله ترین مفاهیمفراوان

و  شناسایی مفاهیم درصدد یکدیگر، با آنها مقایسه و مشابه هايمقوله و مفاهیم  بههضمن مراجع مرحله

و  یک مفهوم قالب در مشترك هايمقوله و مفاهیم آنها کردن مرتب و تعیین با و برآمده هاي متداخلمقوله

 .یافت کلی کاهش هايمقوله از محدودي و مشخص تعداد به هاادهد انبوه اساس، این بر .قرار گرفت مقوله واحد

جهت تعیین  در محوري در مرحله کدگذاري. شد يبندطبقه مقوله عمده 163قالب  در مرحله هاي اینداده

هاي داده که صورت بدین. ها انجام شدداده ثابت مقایسه تحلیل دیگر بار ها،داده در موجود الگوهاي

 در این .دارند، سازماندهی شد هم تناسب با که ،هاییمقوله قالب در و کرده مقایسه یکدیگر با ار شدهکدگذاري

 از یکدیگر از مقوالت طبقه حاصل شد، هر اطمینان که قرار گرفت مقایسه مورد جایی تا عمده مقوالت راستا،

 قرار ايعنوان مقوله هسته یرزدر  آنها، ماهیت اساس بر و کرده بررسی را مقوالت رابطه سپس، .هستند مجزا

 از محکم بافت یک اي،در مقوله هسته شدن داخل با محور، یک حول عمده هايمقوله سخن دیگر به .گرفتند

در مرحله آخر یعنی . اي تعیین شدهسته مقوله 22 محوري، کدگذاري مرحله در. دادند تشکیل را روابط

 نـهمی هـب. د نظر بودـم ی باالـسطح انتزاع از وردارـبرخ و گرامـه تلفیقی، الگوي ه یکارائ انتخابی، کدگذاري

مقوله  22 اینکه به با توجه سخن، به دیگر .داده شد ارتقا باالتر انتزاعی سطح به را ايمقوله هسته 22 منظور،

 و تریـلیلتح تر،چند مقوله کلی در قالب را آنها است الزم دارند، معنایی و مفهومی تشابهات یکدیگر با مزبور

 یک مدل توسعه دانشگاه طراحی مقدمات که است کار این انجام با تنها .کرد بازسازي ترانتزاعی قدرت اـب

 هايمقوله اساس بر توسعه دانشگاه کارآفرین مختلف  ابعاد،3 جدول در راستا، این در. شودمی فراهم کارآفرین

پژوهشگر  نگاه تمام پژوهش به مقصود رسیدن براي .شدند ترکیب ،نو از ر،دیگ بار اي،هسته هايمقوله و عمده

است،  مشخص زیر جدول در چنانکه. است بوده مدل توسعه دانشگاه کارآفرین یعنی، پژوهش، اصلی هدف به
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گر، پدیده اصلی، اي، مداخلهی، زمینهعلّ هايویژگی برحسب ايهسته هايمقوله و عمده هايمقوله تمام

  .بندي شده استطبقهراهبردها و پیامدها 

  دست آمده از کدگذاري باز، محوري و انتخابیههاي بمقوله: 3جدول 

  ايخوشه مقوله

گذاري منتج از کد(

 )انتخابی

  ايهاي هستهمقوله

)منتج از کدگذاري محوري(  
  ردیف )گذاري بازمنتج از کد (هاي عمدهمقوله

  یعلّ
تعهد و گرایش مدیریت و 

 رهبري به کارآفرینی

ی،  مشارکتي و رهبرتیریمدی، نی به کارآفرتیریمدمثبت  نگرش

 وجود، نیآفر تحولي و رهبرتیریمد،  اثربخشي و رهبرتیریمد

ی، تیری مدینیگز نیکارآفر، بخش در رأس دانشگاهرهبر الهام

 ي و نوآورینی در حوزه کارآفرتیری مدفیدن وظاکر مشخص

1 

اينهزمی   اجتماعات کارآفرینانه 

 ی پژوهشيهاتیفعالی، نی کارآفریی دانشجويهاانجمنسیس أت

ی، نی کارآفريها انجمنی آموزشيهاتیفعالی، نی کارآفريهاانجمن

 يبرگزار، نانهی کارآفريهارقابتی، نیآفرکار يهااستارتاپبرگزاري 

 نیی کارآفريدادهایرو

2 

   شدن المللیبین علّی

ی،  المللنی بياهـ حرفیدگـبالنی، للالمنی بی پژوهشيهاتیفعال

ی، ـ فراملطـیمح  بای منابع انسانتبادلی، للمالنی باجتماعات

 داری پایالمللنی بيهاارتباطی، ـالمللنی بیـ علميـاهمکاره

3 

  ی هدفمند پژوهشيهاتیفعال راهبرد
، نانهی کار آفری پژوهشاهدافی، نی کارآفریقاتی تحقيهاطرحانجام 

 ی دانشگاهقاتی تحقيسازيتجار ، هدفمنديهانامه و رسالهانیپا
4 

  قی و تشونظام پاداش  گرمداخله

 ي براقاتی و تشوالتی ارائه تسهی، پژوهشيهاتی فعالبیترغ

 يها طرحي براالتی تسهارائهي،  و نوآورینی در حوزه کارآفرتیفعال

، نانهی کارآفريها و نگرشتی فعالبیترغی، نی کارآفریقاتیتحق

 ینی کارآفريهاتی فعالي براعیو ترف ارتقا،  اختراعاتقیتشو

5 

  گرمداخله
   و مقرراتنیقواني ریپذانعطاف

 

، نی قوانيبازنگري،  و مقررات ادارنی در قوانيریپذانعطاف

 تصویب قوانین حمایتی
6 

 راهبرد
 کردی با روی برنامه درستدوین

  ینیکارآفر

 و یـ ملیـ درسهـبرنامی، نی کارآفرکردی با رویـبرنامه درس

 ي کارآموزنظامي، ارشتهنی و بيارشتهانی متوسعهی، المللنیب

 يآموزمهارتي، و کارورز

7 

 علّی
گنجاندن کارآفرینی در مأموریت، 

 چشم انداز و رسالت هاي دانشگاه

 يزیربرنامهی، نی کارآفراهدافی، نی و رسالت کارآفرتیمأمور

هداف و  انیتدو، نانهی کارآفری آموزشرسالتی، نیتوسعه کارآفر

 نانهی کار آفری پژوهشيهارسالت

8 

 یرامونی پبا محیطتعامل سازنده   ايزمینه

 تعاون، کار و رفاه يهاخانهتعامل سازنده وزارت علوم با وزارت

 تعامل، خانه اقتصاد سازنده وزارت علوم با وزارتتعاملی، اجتماع

، هاگاه دانشری با ساتعامل، خانه صنعتسازنده وزارت علوم با وزارت

 با بخش يهمکاری،  ملطی با محتعاملی،  محلطی با محتعامل

، نانی با کارآفرتعامل،  با جامعهتناسبر،  با بازار کاتعاملی، خصوص

 آموختگان با دانشارتباط

9 
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  3ادامه جدول 

 راهبرد
 جذب و استخدام با رویکرد

 کارآفرینی

ی، نیآفر در حوزه کاری و عملی علمنهیشیاستخدام کارکنان با پ

 ینی کارآفرکردی با رویعلمتأی هجذب
10 

 ی سازمانینیفرهنگ کارآفر  علّی

ی،  سازماني شهروندفرهنگ،  کردنسکی فرهنگ رجیترو

 يآزادی، نیخاطر به کارآفر تعلقجادیای، نی روح کارآفردنیدم

 زنان در نقش،  استعدادهاتیریمد،  ارج نهادنفرهنگی، علم

 يریادگی فرهنگ،  مناسبینی کارآفريفضای، نیکارآفر

 ینیگفتمان کارآفر، ایجاد  گروهی کارِفرهنگی، مشارکت

11 

 توسعه دانشگاه کارآفرین  پدیده اصلی

 از ییزداتمرکز، شنهاداتی نظام پلیتشک،  دانشگاهییاصالحات شورا

 مدل منسجم کیاز   و استفادهیطراح،  دانشگاهيهااستیس

 ي فناوريریکارگهب ،راتیی تغتیریمدی،  دانشگاهینیکارآفر

 ینی کارآفرکردی با رويگذاراستیس، نانهیاطالعات و ارتباطات کارآفر

12 

 گرمداخله
 يذارگهی و سرمای مالتیحما

  نانهیکارآفر

 زاتی فناورانه و تجهامکانات،  و بودجهی منابع مالصیتخص

، نانهی کارآفريگذارهیسرمای، نی از کارآفری مالتیحمای، شگاهیآزما

 ی منابع مالشیافزاي، گذارهی رفاه و سرماصندوق

13 

  راهبرد
 و ی رسميهاآموزش

  ینی کارآفریررسمیغ

ی، نی کارآفریررسمی غيهاآموزشی، نی کارآفری رسميهاآموزش

 یبالندگی، نی برنامه آموزش کارآفرفوقی، نی کارآفری آموزشياردو

، سی تدري الگوهاتنوع، تی خالقپرورشی، نی کارآفرياحرفه

  مستمريریدگای

14 

  ايزمینه
دانشگاه و پیمان متعهدانه 

 صنعت

 با داریتعامل پا، دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه و صنعت

،  حقوقي عدالت و برابرتی ارتباط با رعايبرقرار، صنعت

 از تعامل با ی مالتیحما،  دانشگاه و صنعتي ساختارشراکت

 ي برازهیانگ کیتحر،  دانشگاه و صنعتنی اعتماد بجو، صنعت

تعامل ، تعامل فناورانه دانشگاه و صنعت، تعامل با صنعت

، نهی زميهادانشگاه،  مجاور صنعتدانشگاه،  با صنعتیاتیعمل

ی، شی کوچک و متوسط زايهاشرکتی، شی زاقاتی تحقمراکز

 کوچک و يهاشرکت،  متعلق به دانشگاهانیبن دانششرکت

  در دانشگاهنای کارفرمایندگی نمادفتر، متوسط مجاور

15 

  ی فرا سازمانيهاتیحما  ايزمینه

 مجلس از یبانیپشت،  شدن دانشگاهنی دولت از کارآفریبانیپشت

 جامعه به دانشگاه تی مسئولاحساس،  شدن دانشگاهنیکارآفر

قدم شدن شیپ،  به دانشگاهی بخش خصوصورود، نیکارآفر

 صنعت در ارتباط با  دانشگاه

16 

  راهبرد
 يهاوردی کریهماهنگ

  ینیکارآفر

،  مراکز رشدتی و تقویهماهنگي،  دفاتر انتقال فناورسیتأس

 مراکز سیتأسي،  علم و فناوريها پاركتی و تقویهماهنگ

 مرکز مشاوره سیتاسي،  مؤسسه کار و فناورسیسأتي، نوآور

، گرلیدهنده و تسه مراکز شتابسیتأس، انی دانشجویشغل

 یپژوهندهی آمرکز ی،نیمراکز کارآفر، وکارمراکز کسب

17 
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  3ادامه جدول 

  یرامونی پطی به محییپاسخگو  پیامد

،  به بازار کارییپاسخگوی، رامونی پطی به محییپاسخگو

 تعامالت لیتسهی، رامونی پطی با محداری مستمر و پايهمکار

، آموختگان دانشاشتغال، راتیی به تغییپاسخگوی، لالملنیب

 يکاری بکاهش

18 

 19  به دولتیکاهش وابستگ، گسترش استقالل دانشگاه  ی دانشگاهاستقالل  پیامد

 تیفی کنیتضمبهبود و   پیامد

،  دانشگاهی سازمانیتعال، اعتبار دانشگاه، اعتماد به دانشگاه

ها و  دانشگاهنی برقابتی،  دانشگاهيها مؤلفهتیفی کيارتقا

 در يها به سمت دانشگاهحرکتی، عال سسات آموزشؤم

  دانشگاهي و بقااتی ححفظی، سطح جهان

20 

  توسعه اجتماعی و اقتصادي  پیامد

 دانشگاه در توسعه تیمرجعی، المللنی و بی مليتوسعه اقتصاد

 گرفتن صنعت و رونق،  به توسعه کشورکمک،  کشوریاجتماع

 وکارکسب

21 

  مندي دانشجویانرضایت  پیامد

 يمندتیارض، دهـنی به آدـیام، انی دانشجوزهی تحرك و انگشیافزا

، ازی و موردني ضروريها مهارتيریادگ، ی از دانشگاهانیدانشجو

 انی دانشجوي کردن آموزش براهدفمند

22 

 
 درك بر تکیه با و منطقی الگوي یک قالب مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در است شده  سعی3در جدول 

 کشور پدیده توسعه دانشگاه کارآفرین در گرمداخله عوامل و هاعالی شرایط، زمینه آموزش خبرگان تفسیر و

 آن، کنار در است؟ متأثر عواملی چه از توسعه دانشگاه کارآفرین شده که توجه این امر به یعنی، .شود مشخص

  چیست؟ تعامل این پیامدهاي و تعامل دارد؟ عواملی چه با
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  ي دولتیهامدل پارادایمی توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه: 1شکل 

  

 و دهیچی پی مفهومران،ی در انی است که توسعه دانشگاه کارآفرقتی حقنی اانگری، ب1مدل پارادایمی در شکل 

: اند ازاند که عبارتبندي شده در سه دسته طبقهطی شرانیا.  استیطی شراریچندبعدي است که تحت تأث

 شیتعهد و گرا: اند از عبارتی علّطیاش، شر پژوهنیدر ا. اينهی زمطیگر و شرا مداخلهطی شرا،ی علّطیشرا

 یالمللنیبهاي دانشگاه انداز و رسالتگنجاندن کارآفرینی در مأموریت، چشم ،ینی به کارآفري و رهبرتیریمد

 بر توسعه دانشگاه ماًی هستند که مستقی علل و عواملنیتریها اصلنیا. ی سازمانینیشدن و فرهنگ کارآفر

 و مقررات و نی قوانيریپذ انعطافق،ی شامل نظام پاداش و تشوزیر نگ مداخلهطیشرا. ارندگذی مریثأ تنیکارآفر

 دهیکنند که با پدیم  عملییگرهالیمنزله تسهعوامل مزبور به.  استنانهی کارآفريگذارهی و سرمای مالتیحما

، گر مداخلهطی شرا،ی علّطیشرا بر  عالوه. کنندلیتوانند آن را تسهی ارتباط دارند و منیدانشگاه کارآفر
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 يهاتیحما، صنعت  متعهدانه دانشگاه ومانیپی، رامونی و پانیتعامل سازنده فراسازم، نانهیاجتماعات کارآفر

توسعه دانشگاه  به میدان رویدادهاي مربوط عوامل، این .شوندمی بنديطبقه ايزمینه شرایط ی درفراسازمان

/ کنش آن راهبردهاي بطن در که آوردمی وجود به را خاصی شرایط مجموعه و دهد میتشکیل را کارآفرین

 واحد کلیت یک به صورت و یکدیگر با در امتداد مزبور، شرایط .شودمی انجام توسعه دانشگاه کارآفرین واکنش

 مستلزم توسعه دانشگاه کارآفرین پدیده درست  کارکرد.گذارندمی تأثیر توسعه دانشگاه کارآفرین پدیده روي

ی، نی کارآفرکردی با رویدرس برنامهی هدفمند،  پژوهشيهاتیفعال خاص متشکل از اتخاذ راهبردهاي و تعامالت

 يهادوری کریهماهنگی، نیکارآفری ررسمی و غی رسميهاآموزشجذب و استخدام با رویکرد کارآفرینی، 

 این .شودمی حاصل ایران  دولتیايهدانشگاه براي نتایجی پیامدها و راهبردها، این سایه  در .ی استنیکارآفر

ی، رامونی پطی به محییپاسخگو: از اندعبارت هااین مقوله .کرد بنديطبقه مقوله چند در توانمی را پیامدها

  . انی دانشجويمندتیرضاي و  و اقتصادی اجتماعتوسعه، تیفی کنی و تضمبهبودی،  دانشگاهاستقالل

  

  گیريبحث و نتیجه .4

هاي دولتی ایران  توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه برايارائه مدلی جامع و عملیاتیهدف از این پژوهش 

 چهاری با شرایط علّ.  مقوله ترسیم شد22گانه با ششدر همین راستا مدل پارادایمی بر اساس ابعاد . است

سعه دانشگاه کارآفرین،  مقوله، پدیده اصلی توچهاراي با  مقوله، شرایط زمینهسهگر با مقوله، شرایط مداخله

   . مقوله تدوین و در مدل پارادایمی ترسیم شدندپنج مقوله و پیامدها با پنجراهبردها با 

انداز و گنجاندن کارآفرینی در مأموریت، چشم ،ینی به کارآفري و رهبرتیری مدشیتعهد و گراهاي مقوله

 .دـه دست آمـی بط علّـی در قالب شراین سازماینی شدن و فرهنگ کارآفریالمللنیبهاي دانشگاه، رسالت

سسه علم ؤ، م)2011، 2008(، پترکا )2010(، گررو و اوربانو )2014(ها و گارسیا ها با نتایج پژوهش آرانافتهی

  همسو) 1385(مرادي حسن ظهیر و پورو تقی) 2014تی به نقل از گراهام، آيو فناوري ام

چنانچه .  برخوردار استياری بستی دانشگاه از اهمریی تغندیر فرا دي قويرهبر) 2011(به زعم پترکا . است

 اری بسنانهی دانشگاه کارآفرکی دانشگاه به لی امکان تبدرد،ی را نپذنانهی دانشگاه مفهوم دانشگاه کارآفراستیر

ه ـ دانشگاه را بيها است که تمام بخشیتیری ساختار مدجادی شامل ای مشارکتتیریمد. شودیکم م

 را نسبت به کسب یگروه به اهداف یابیکند، و دستی مبی و ترغقی تشونانهی مبتکرانه و کارآفريهارفتار

ي و  و نوآورینیبه کارآفرو نگرش مثبت اعتقاد با  دانشگاه سیرئ. دهدی قرار متی در اولوی شخصيهاتیموفق

 از جانبه آشکار و همهتی حما با ارشدرانیمدو همچنین  نانهی کارآفريهاتی انجام فعالي برادانات اسبی و ترغقیتشو

 از ياریبس. کننده در توسعه دانشگاه کارآفرین دارند نقش تعیین دانشگاهینی کارآفرسازگانبومتوسعه 

 را در ینی کارآفرای نی منتشرشده در سراسر جهان واژه کارآفرراهبردهاي و ی دانشگاهتیمورأ ميهااساسنامه
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 ي رپذی امکانینکارآفری اندازچشم . استندهی از آيرتصوی تجسم اساس بر اندازممفهوم چش. اندخود گنجانده

عنوان  دانشگاه را بهکی ندهی که در آيری تصو؛دهدی را گسترش مي و نوآوريسازي تجارهاياکتشاف فرصت

 از یکین  سطوح، به عنوای در تمامیالمللنی بدگاهید ).Gibb, 2012(کند ی می معرفنی سازمان کارآفرکی

 و نوآور شرویتواند پی بودن نمیالمللنیدانشگاه بدون شرط ب.  شده استفی تعرنی دانشگاه کارآفريهاشاخصه

ذب ـعالوه بر ج. کندی میبانی پشتی در سطح جهانانی و دانشجودانات اسییجاه از جابدانشگاه صراحتاً. باشد

 يهامشارکت. دنکنی متی خود حمااندات و اسانیال دانشجوا فعاالنه از انتقـه دانشگاهان،ینشجو و داداناتـاس

خاطر به  تعلقجادیا،  کردنسکی فرهنگ رجیترو ، و درنهایت استنی از دانشگاه کارآفری بخش مهمیالمللنیب

  کارِفرهنگ،  مناسبینی کارآفريفضا، ایجاد  استعدادهاتیریمد،  ارج نهادنفرهنگی،  علميآزادی، نیکارآفر

ي، گذاراستی و سيریگمی در تصمآنها مشارکت  وعنوان الگوه بنی کارآفریعلمأتی هي اعضایرفمع، گروهی

   .هاي فرهنگ کارآفرینی استلفهؤین از م کارآفرانی دانشجويگذار و ارجتوجه

در قالب  نانهی کارآفريگذارهی و سرمای مالتی و مقررات و حمانی قوانيریپذ انعطافق،ینظام پاداش و تشو

، )2010(، گررو و اوربانو )2014 (ایها و گارسآرانها با نتایج پژوهش یافته.  به دست آمدگر مداخلهطیاشر

و مهدوي مزده و ) 1385 (يمراد و حسنریپور ظهی، تق)1392(راد ، منصوریان و فاتح)2011، 2008(کا ترپ

از منابع ( دانشگاه ی استقالل مالی معن دانشگاه بهي مختلف برای منابع مالافتنی.  همسو است)1392(همکاران 

. )Peterka, 2008( شود ی مطرح منانهی دانشگاه کارآفرجادی اي برای مهمازینشیعنوان پاست و به) ی دولتیمال

 ،ینیکارآفراز  یبانیت پشدر جهت نرم و سخت دانشگاه يهاتی و حمابانیمنابع پشتوسیله به تی و حماقیتشو

 دانشگاه ممکن نیقوان ساختارهاي سازمانی و همچنین ).Kirby, 2004 (کندمیتحریک  را ي نوآورطیمح

هاي عملیاتی آن را با مشکل هاي کارآفرینانه و برنامه اجراي فعالیت،است محدودیت ایجاد کنند و درنتیجه

 رآمد باشد تا و کاریپذ انعطافی خود سازماندی کند باتی تربنی که قصد دارد کارآفریدانشگاه. رو سازندهبرو

 مختلف را از دست يهانهی موجود در زميهات انعطاف داشته باشد و فرصتال و تحورییبتواند در برابر تغ

 ).Yildirim & Aşkun, 2012(ندهد 

 مانیپی، رامونی و پانیسازمتعامل سازنده فرا، نانهیاجتماعات کارآفرشامل  اي مدل پارادایمیزمینه شرایط

ها با نتایج پژوهش فیلپات و همکاران یافته. ی است فراسازمانيهاتیحما  وصنعت متعهدانه دانشگاه و

 پوتر، )2014، به نقل از گراهام، 2014(تی آيسسه علم و فناوري امؤ، م)2010(، گررو و اوربانو )2011(

نقش  .همسو است) 1392( و همکاران مزده مهدوي و )1393پور، ییحی عمران و ی، به نقل از صالح2008(

 يهاجنبش. است شروی پيهامل مورد توجه دانشگاهوا عنیتر از مهمیکیعنوان ه بینی در کارآفرانیدانشجو

 از موارد یکی). Guerrero & Urbano, 2010( کنندی متی فعالانی دانشجوي و رهبرتی موفق با هداینیکارآفر

 يهااط دادن شرکتـ ارتبيات براـسسؤز م ايارـیت، تالش بسـاه و صنعـ دانشگنـیبرجسته از تعامل موفق ب
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، آموختهدانش هر فرد ي برایعی طبی شغلری گذشته، مسيهادر سال.  خودشان استآموختگاندانشکوچک با 

ها در  دانشگاه موجب تالش،گانآموختدانش يکاری بشی حال، افزانیبا ا.  سازمان بزرگ بودکی درفتن و کار یا

عنوان کار کوچک بهو کسبکی ي کار براای یاشتغال توجه به خودي براانیشجو دانقی تشوي برای طرحنیتدو

 نمونه از انتقال کی آف نی اسپجادیچه ااگر .ها شده است سازمانگری دي کار برايجا ه مناسب بنهی گزکی

 يور طور فنامی در انتقال مستقیتواند نقش با ارزشی مزی کوچک است، دانشگاه نيها به بخش شرکتيفناور

 فای اازی امتي و هم با اعطايا مشاورهيهاتی فعالقیاز طرهم  ی محلنی کارآفريها دانش به شرکتوو تخصص 

  يکاره و مقرون به صرفه براثر، همهؤ میتواند راهی و مهندسان می دانشگاهدانمشاوره با دانشمن. کنند

  ).European Commission, 2010( ارتباط صنعت با بخش دانشگاه باشد

 لیتشک،  دانشگاهییاصالحات شوراهاي مقوله عنوان پدیده اصلی مدل شامله بنی دانشگاه کارآفرتوسعه

 اطالعات و ي فناوريریکارگهبی،  دانشگاهینی مدل منسجم کارآفرکیاز   و استفادهیطراح، شنهاداتینظام پ

 آوريها نیاز به مدلی براي شناخت و جمعهدانشگا. استی نی کارآفرکردی با رويگذاراستیس، نانهیارتباطات کارآفر

سازمانی را با هاي درونساختار کارآفرینی دانشگاه فعالیت. هاي کارآفرینی در همه سطوح دارندفعالیت

         دانشگاه کارآفرین ساختارهایی دارد . کندسازمانی هماهنگ می کارآفرینی برونسازگانهاي بومفعالیت

اي است که توسعه ساختار دانشگاه به گونه. کندل میـا تسهیـهه جنبهـ را در همه کارآفرینیـکه توسع

دهد بخشد و تحت حمایت خود قرار میهاي مربوط به آن را بهبود میرفتارهاي کارآفرینانه و مهارت

)European Commission & OECD, 2012.(  

ی، جذب و استخدام با رویکرد نی کارآفرکردی با رویدرس برنامهی هدفمند، تدوین  پژوهشيهاتیفعالانجام 

هاي عنوان مقولههی بنی کارآفريهادوریکربین  یهماهنگی، نیکارآفری ررسمی و غی رسميهاآموزشکارآفرینی، 

، )2011(فیلپات و همکاران  ،)2007(روسرمل و همکاران ها با نتایج پژوهش یافته.  مشخص شدندراهبردي

راستا هم) 1392( و همکاران مزده مهدويو ) 2014(تی آي علم و فناوري امسسهؤ، م)2011، 2008(پترکا 

 دفتر انتقال جادی اتی قابل،ی دانشگاهي کاربردقاتیامل تحقوع) 2007( روسرمل و همکاران دگاهیاز د. است

   را شکلنی دانشگاه کارآفري نماي نوآورهاي شبکهدی جدیرامونی تجارت و بافت پجادی ا،يفناور

 مثبت دارد و از يرخورددهد، با مشکالت و موانع بیها پاسخ مثبت م به چالشنیدانشگاه  کارآفر. ند دهیم

 ی و محصوللی محصول تبددی را به دانش تولیقاتیشده در مراکز تحقدیدانش تول. ردیگی بهره میخوبدانش به

 که تمرکز خود را ینی آموزش کارآفرياهبرنامه). Yildirim & Aşkun, 2012( دهدیقابل رقابت به بازار ارائه م

ها، تیها و ظرفییها، توانا بهبود مهارتي برايدی عنصر کلکی نهاده است انی و دانشگاهانی دانشجويازهایبر ن

 دانشگاه و صنعت لهیوسهشده ب ارائهيها آموزش).Kirby, 2004( شدن است نی و رفتار در جهت کارآفریژگیو

هاي آموزش.  کندتی را تقوانیشده توسط دانشجو کسبيهاتواند مهارتیثر است که مؤ میتی از ابزار حمایکی
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 سطح يهاي کارآفرینی و ارتقابلکه موجب تحـول در نسلی کارآفرینان تنها باعث رشد کم نهکارآفرینی

تغییرات سریع  به توجهداري با وکار و مدیریت بنگاهویژه در طراحی راهبردهاي کسبهاي کارآفرینی بهمهارت

 و ینی در مورد قصد کارآفرییهادهیتوانند ای منانهی کارآفريهاتی که با هدف انجام فعالییواحدها. شودمی

.  داشته باشندینی فرهنگ کارآفري نسبت به ارتقایانیند کمک شاقادر ،کنند جادی اینی فرهنگ کارآفررییتغ

 ي بر روی شگرفریثأها ت دانشگاهنظر ری زيعلم و فناور يها پارك،ینی مراکز کارآفرشی افزاای ياندازراه

  ).Yildirim & Aşkun, 2012( در داینیگسترش کارآفر

 این .می شود حاصل ایران هاي دولتیدانشگاه براي نتایجی پیامدها و راهبردها، سایه این در

، تیفی کنی و تضمدبهبوی،  دانشگاهاستقاللی، رامونی پطی به محییپاسخگوهاي  شامل مقوله پیامدها

ها و گارسیا ها با نتایج پژوهش آرانیافته.  استانی دانشجويمندتیرضاي و  و اقتصادی اجتماعتوسعه

به نقل از (تی آيسسه علم و فناوري امؤو م) 2011، 2008(، پرتکا )2010(، گررو و اوربانو )2014(

 دانشگاه ریناپذییاه دو بخش جداـانشگ و استقالل ديرـیپذتیمسئول. ا استـراستهم) 2014گراهام، 

 يهاتی دانشگاه حق استقالل در انجام فعالطی مسئوالنه نسبت به محيبا رفتارها:  هستندنانهیکارآفر

 لی و تماطی محيهاازیبه ن  دادنتی اهميسئوالنه دانشگاه به معنامرفتار . آوردیدست مه را بشیخو

استقالل . کندی کمک میطیاست که به حل مشکالت مح) ی و آموزشیقاتیتحق (يهاروژه پيبه اجرا

 گاهی و اعالم جاقی تحقدگاهی دنشی کامل در گزي آزاد،مثال يبرا؛ دیآیدست مه بیدانشگاه با مراحل

 ي براطی محندهی آيهاازی که ن،ی آموزشيهات برنامهـده و در ساخـش انجامقاتیبر اساس تحق

ممکن است استقالل دانشگاه .  برخوردار استياری بستیاز اهم ،کندی را برطرف می خاصيهاتیظرف

 مثال در انتخاب موضوعات ي برارد،ی قرار بگریثأ تحت تطی آن نسبت به محتی مسئوللیدله بيتا حد

 در ییشروی نقش پنیدانشگاه کارآفر). Peterka, 2008( ی آموزشيها ارائه برنامهنشی گزای قیتحق

با توجه . )Etzkowitz, 2004(کند یم فای با صنعت و دولت اي همکارقیر خود از طی محلطیبهبود مح

شدت نسبت به  بهي و افراد تجارگذاراناستی امروزه س، در اقتصادی مالدی شديهابه بروز بحران

 معضل و نی بردن انی از ببراي مناسب يهاحل و دانشگاه انتظار ارائه راهیسسات آموزشؤگذشته از م

ار خواهند داشت ـ انتظيادـ اقتصيهايوآورـ کمک به نيراـ بيارـ تجنی نوياـهدهیه اـارائ

)Yildirım & Aşkun, 2012.(  
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  یی اجرايشنهادهایپ .5

. گر آن است که توسعه دانشگاه کارآفرین یک فعالیت پیچیده و چندوجهی استمدل پارادایمی پژوهش بیان

   ارائهزیر به شرح یی اجرايشنهادهای پنیاه کارآفر پژوهش و توسعه دانشگيهاافتهی و جیبراساس نتا

  :شود یم

  يها نشستي و برگزارنانی گسترده با صنعت و کارآفری ارتباطيها شبکهجادیبا اتواند میدانشگاه 

 نیتوسعه ا. دارد برنی توسعه دانشگاه کارآفريها کاهش چالشي را برای مهمیبخش گامیآگاه

 ینی را به فرهنگ کارآفرید و نگرش فرهنگ دانشگاهه را کاهش دیتواند شکاف فرهنگیارتباطات م

  . کند تبدیلثبتم

 يهااستی و سنی قوانبیس دولت و وزارت علوم با تصوأگذار در راستی و سیتی حاکمينهادها 

  . شدن را فراهم کنندنیها به سمت کارآفره حرکت دانشگانهیگر زملی و تسهیتیحما

  را نی دانشگاه کارآفري چهارچوب راهنما،يگذاراستی مراکز سيهاتیفظروزارت علوم با استفاده از 

موجود  طیها و شراتی محدو،یژگیها بر اساس چهارچوب راهنما و با توجه به وهو دانشگاکنند  هیته

  .ندنمای اجرا مکتوب و مصوب ي را برانیمدل توسعه دانشگاه کارآفر

 توان با ی را مي علم و فناوريها مراکز رشد و پارك،ینی ازجمله مراکز کارآفرینی کارآفريهاشبکه

  . کرديبند رتبهییای و پويسازهدف فعال

 بودن را در نی سازمان، هدف کارآفريهاتی قابلیبعد از بررس، تیریمدآن س أدانشگاه و در ر 

  . مد نظر قرار دهدی سازمانیمش و خطتیمورأم

 ي در کنار بازنگری دانشگاهيهامند کردن پژوهش  و هدفینی کارآفریررسمی و غی رسميهاآموزش 

 .رندی در دانشگاه مورد توجه قرار گيارشتهانی و ميارشتهنی و گسترش بیبرنامه درس
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 شاخگیسه الگوي چهارچوب در کارآفرین دانشگاه کالن تحلیل). 1392(راد، مهدي فاتح منصوریان، فاطمه و 
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